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COMUNICAT INFORMATIU ENTREGA DE PREMIS 

Estimats Clubs i federats/des per lliure, 

La FBME informa que de conformitat amb les mesures de seguretat sanitàries després dels últims 

esdeveniments relacionats amb la COVID-19, us comuniquem que el lliurament de premis dels/de 

les finalistes de la COPA BALEAR CXM EN LÍNIA I KM-V, es realitzarà en l'oficina de la Federació dins 

de l'horari d'atenció al públic habitual a partir de dilluns, dia 17 de gener fins al dilluns, 7 de febrer 

de gener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aconsellem i recomanem que tots els federats/des associats/des a un Club, es posin en contacte 

amb el seu perquè un representant vingui en nom de tots els seus socis/es per a realitzar la recollida 

grupal dels premis dels seus finalistes de la COPA BALEAR CXM EN LÍNIA I KM-V, per favor. 

 

Únicament aquells/es federats/des que estiguin per lliure o de manera independent, poden 

personar-se directament en les oficines per al lliurament del seu obsequi. 

 

Per altra banda, l'entrega dels trofeus als 3 primers/es de cada categoria i subcategoria, es farà 

dia, 30 de gener, coincidint en la CxM Serra Nord a partir de les 14 hores. 

Els/les que no puguin recollir el seu trofeu, el podran passar a recollir per les oficines de la FBME, 

en horari per el públic, de dia, 31 de gener al dia, 7 de febrer. 

 

 

 

 

Sense més comentaris que afegir, 

Rebin una cordial salutació, 

Xisco Fanals, 

President de la FBME 
 

HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC 

Dilluns 09 a 14 hores TANCAT 

Dimarts 09 a 14 hores 16 a 19:30 hores 

Dimecres 09 a 14 hores 16 a 19:30 hores 

Dijous 09 a 14 hores 16 a 19:30 hores 

Divendres 09 a 14 hores TANCAT 


